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De : CPL Comiss�o Permanente de
<licitacoes@ssp.df.gov.br>

Assunto : Re: Questionamentos do PREGÃO ELETRÔNICO N º
22/2022-SSPDF

Para : Anderson Carlos <anderson.carlos@alsar.com.br>

Re: Questionamentos do PREGÃO ELETRÔNICO N º 22/2022-SSPDF

sex, 19 de ago de 2022 13:30

Prezados,

Em face ao pedido de esclarecimento interposto por Vossa Senhoria, obtive junto à área
técnica as seguintes informações:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01:
Considerando as exigências constantes do Termo de Referência, no item:
“ 5.65. ITEM 65 - Instalação de ponto de captura:
5.65.2 Consiste na instalação de infraestrutura necessária para a

consolidação de um ponto de captura;”
Sendo assim, entendemos que este item descreve a instalação de toda a

infraestrutura de rede lógica, elétrica e aterramento necessária para o funcionamento do ponto de
captura, após a CONTRATANTE informar e fornecer os itens de composição do ponto de captura
tais como, poste, câmera, caixa porta equipamento, braço metálico, e todos os equipamentos
necessários para o pleno funcionamento da câmera de videomonitoramento (switch, nobreaks,
conversores, disjuntores, injetores POE, e rádios), está correto nosso entendimento?

 
Análise/Parecer da EPC:
SIM, está correto o entendimento. 
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02:
Considerando as exigências constantes do Termo de Referência, no item:
“ITEM 63 - Fornecimento de plaqueta de identificação de fibra óptica

(instalada)
5.63.6. As dimensões da plaquetas serão as seguintes: altura de 6cm X

comprimento de 10cm;”
Segundo a NORMA da ABNT NBR 15214:2005 estabelece que as plaquetas de

iden�ficação devem possuir dimensões de 90mm x 40mm e espessura de 3 mm (no mínimo)
sendo assim entendemos que ao fornecer plaquetas de iden�ficação de fibra óp�ca com
caracterís�ca mínimas exigidas pela ABNT estaremos atendendo a este item. Está correto nosso
entendimento?

 
Análise/Parecer da EPC:
SIM, está correto o entendimento.

Atenciosamente,

Kely Dutra
Pregoeira

De: "Anderson Carlos" <anderson.carlos@alsar.com.br>
Para: "licitacoes" <licitacoes@ssp.df.gov.br>
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Cc: "Equipe Comercial" <comercial@alsar.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 15:38:09
Assunto: Questionamentos do PREGÃO ELETRÔNICO N º 22/2022-SSPDF

Encaminhado por:  
Razão Social: Alsar Tecnologia em Redes LTDA 
CNPJ: 04.799.835/0001-04  
Endereço: Q SHN QUADRA 1 BLOCO A CONJ A SALA 1419 – ED. LE QUARTIER –
ASA NORTE, 70.701-010, Brasília - DF  
Telefone: (61) 3327-3699  
Representante legal: Otaciano da Cruz Vieira Junior 
CPF: 587.449.321-20  
Email: comercial@alsar.com.br 
 
 
À   
Comissão permanente de licitações da  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL,  
   
Ref.:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022-SSPDF 
Assunto: Pedido de esclarecimento   
   
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços em Solução de
Videomonitoramento(implantação, ampliação e manutenção), sob demanda, incluindo o
fornecimento de bens e materiais, a instalação, a integração de equipamentos,
componentes, acessórios, instalação e certificação de infraestrutura de fibras ópticas,
documentação lógica da rede óptica e projetos elétricos (diagramas unifilares),
configuração de dispositivos (câmeras, switches e rádios), remanejamento de pontos de
captura, instalação, remoção e remanejamento de postes, integrando os diversos projetos
que compõem o Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU).
REPETIÇÃO DO GRUPO FRACASSADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022-
SSPDF.
 
   
Amparados no item 4.2 do edital abaixo descrito:  
   
 
“4.2 Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos deverão ser
envidados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico,
através do e-mail licitacoes@ssp.df.gov.br. 
4.2.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão estar devidamente identificados (CNPJ,
razão social, nome do representante legal e comprovação de poderes para representar
a peticionante, se pessoa jurídica; e nome completo e o respectivo CPF, se pessoa
física).” 
   
Vimos tempestiva e respeitosamente, solicitar esclarecimento desta Conceituada
Comissão acerca dos itens técnicos abaixo:  
   
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01:  
  
Considerando as exigências constantes do Termo de Referência, no item:  
  
“ 5.65. ITEM 65 - Instalação de ponto de captura:  
  
  5.65.2 Consiste na instalação de infraestrutura necessária para a consolidação de um
ponto de captura;” 
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Sendo assim, entendemos que este item descreve a instalação de toda a infraestrutura
de rede lógica, elétrica e aterramento necessária para o funcionamento do ponto de
captura, após a CONTRATANTE informar e fornecer os itens de composição do ponto de
captura tais como, poste, câmera, caixa porta equipamento, braço metálico, e todos os
equipamentos necessários para o pleno funcionamento da câmera de
videomonitoramento (switch, nobreaks, conversores, disjuntores, injetores POE, e rádios),
está correto nosso entendimento?  
  
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02:  
  
Considerando as exigências constantes do Termo de Referência, no item:  
  
“ITEM 63 - Fornecimento de plaqueta de identificação de fibra óptica (instalada)

5.63.6. As dimensões da plaquetas serão as seguintes: altura de 6cm X comprimento de
10cm;” 
  
Segundo a NORMA da ABNT NBR 15214:2005 estabelece que as plaquetas de
identificação devem possuir dimensões de 90mm x 40mm e espessura de 3
mm (no mínimo) sendo assim entendemos que ao fornecer plaquetas de
identificação de fibra óptica com característica mínimas exigidas pela ABNT
estaremos atendendo a este item. Está correto nosso entendimento?  
  

Anderson Carlos Silva de Araujo
Alsar Tecnologia em Redes

+55 (61) 3327-3699 
anderson.carlos@alsar.com.br
http://www.alsar.com.br

Nós somos a ALSAR Tecnologia. Especialistas em infraestrutura física e prestação de serviços
integrados de redes convergentes, desde a elaboração de projetos até a instalação,

configuração, manutenção e gerenciamento de performance e níveis de serviço.

www.alsar.com.br

tel:+55%20%2861%29%203326-8673
mailto:hygor.peixoto@alsar.com.br
http://www.alsar.com.br/

